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        דברי מוסר והתעוררותדברי מוסר והתעוררותדברי מוסר והתעוררותדברי מוסר והתעוררות
          צורת התפילה  צורת התפילה  צורת התפילה  צורת התפילה––––" " " " תחנונים ידבר רשתחנונים ידבר רשתחנונים ידבר רשתחנונים ידבר רש""""

וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים , רבי שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה] ג"ב מי"פ[איתא באבות 

  .פני המקום שנאמר כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעהותחנונים ל

ולא כאדם , כי בתחנונים ידבר רש, שיאמר התפילה לפני המקום כעני המתחנן אליו ושואל דבר שהוא צריך: " יונהוופירש הרבנ

ש "ג יעו"ח ס"ע סימן צ"ק להלכה בשוודבר זה נפס ". …שאינו מתחנן בלב נמוך ולא בשברון הנפש, השואל דבר ואינו צריך בו

  .במשנה ברורה

ודומים לעני המתחנן ושואל דבר שהוא צריך , כשעומדים בתפילה צריך להרגיש שעתה קודם התפילה נמצאים במצב של חסרים

ו כך צריך להיות ההרגשה בכל בקשה ובקשה כשמבקש על גאולה להתבונן ולהרגיש את החסרון שיש לנו שעדיין לא זכינ, לו

וכשם שתינוק השואל מאביו או אימו דבר שהוא צריך לו הרי הוא ',   וכו' וכן כשמבקשים על תשובה ועל רפואה וכו, לגאולה

בוכה ומתחנן ביודעו שבכח אביו לעזור לו וגם כי יודע הוא שאביו רוצה להיטיב עמו כך גם האדם צריך להאמין שבכוח התפילה 

לפי מעשינו וגם שברוב טובו וחסדו ' וכל מה שיש לנו עד עכשיו הכל נתון לנו ממנו ית, ש"יתאפשר לקבל כי הכל נתון לנו מידיו 

שכל רגע ורגע מהחיים מקבלים בהשגחה פרטית ובחשבון מדוקדק את כל אשר יש לנו חיים , מעניק לנו הרבה במתנת חינם

שיאמר התפילה לפני המקום " שכתב הרבנן יונה הרגשה זו תגרום שכל התפילה תהיה בלשון תחנונים וכפי', בריאות פרנסה וכו

שאינו מתחנן בלב נמוך , ולא כאדם השואל דבר ואינו צריך בו, כי בתחנונים ידבר רש, כעני המתחנן אליו ושואל דבר שהוא צריך

  ".ולא בשברון הנפש

        כל אדם צריך רחמים גם כשנראה לו שאינו חסר כלוםכל אדם צריך רחמים גם כשנראה לו שאינו חסר כלוםכל אדם צריך רחמים גם כשנראה לו שאינו חסר כלוםכל אדם צריך רחמים גם כשנראה לו שאינו חסר כלום

דם נמצא במצב שלא חסר לו כלום לפי ראות עיניו מסודר הוא בכל עניניו ובכל ואם תאמר  שקשה הדבר כי הלא לפעמים הא

מצבו הגשמי ואיך נחייבו שיעמוד בכל יום בהרגשה שחסר הוא מכל וירגיש הדבר עד כדי כך שלבו יתחנן כעני בפתח לקבל דבר 

 אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא וכל איש צריך לבקש על נפשו כי" יונה ועל זה הוסיף רבנ, שנראה בעיניו שיש לו כבר

וצריך , ואם משחקת לו השעה כשהשם מאריך אפו וחונן עליו לא על צדקותיו מרחם עליו, וכל אדם צריך רחמים. …יחטא

ואפשר , ת נסתרת מהבנתו פעמים שמאריך אף על העוונות"האדם צריך להאמין שהנהגת הבוי, "…פן ינחם השם, להתחנן לו

את ' ואם עד עכשיו היה עמו הנהגה זו אין בכך ראיה שימשיך לקבל ממנו ית, ן בידו הוא רק מחמת ארך אפייםשכל הטוב הנתו

ואף אם היה , ולכך צריך להתחנן לו כי אל חנון ורחום הוא ובכח התפילה והתחנונים ממשיך על עצמו רחמים וחנינה, הטובה

.  תו זוכה שינהגו עמו בהנהגה של ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעהצריך החטא לגרום לו שיאבד כל מה שבידיו הרי מכח תפיל

  .בהרגשה והכרה כזו צריך האדם להיות כשנגש לתפילה

שהוא הברכה שאדם , "אלוקי נשמה"בראשית התפילה אנו אומרים ברכת .  ועל דרך זה יש להתעורר כשנתבונן בסדר התפילה

לעולם יהא אדם זריז : "כתב] א"א פ"ח' כלל ג' נר ג[נה בספר מנורת המאור וה, ה החזיר לו את נשמתו"אומר כהודאה על שהקב

,  ומהיר לקום בבוקר ממיטתו בלי עצלות להודות לקל יתברך על חסדיו אשר עשה עמו שהחזיר לו נשמתו אשר הפקיד בידו

 ובזה תתחדש בלבו לבקרים ,ושהחליף כחו, ומהפגעים המוכנים לבא בלילה יותר מביום, והצילו ממאורעות המזומנות בשינה

ה הוא שהחזיר לו כעת את "שבשעה שאדם מתעורר משנתו צריך להרגיש שהקב, והם הדברים שכתבנו". אהבת הבורא יתברך

" ומשמרה בקרבי"ה מחייה אותי בכל יום ומחזיר לי את נשמתי "ולולא שהקב, "אתה בראת אתה יצרת אתה נפחת בי", נשמתו

ואם כך ירגיש הרי מיד יתמלא שמחה , להרגיש ממש הרגשה של המחזיר נשמות לפגרים מתים, חייםלא היה לי , במשך כל היום

אמירה זו , "נשמה שנתת בי טהורה היא"ויעמוד ויאמר , וירגיש שמחוייב בהכרת הטוב, ש"על כך שקיבל מתנת חיים ממנו ית

, לשמור במחשבה, שתהא אכן טהורה בלי פגם, מחייבת את האדם עבודה ושמירה במשך כל היום והלילה לשמור על הנשמה

  . לשמור במעשה, לשמור בדיבור
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ומהפגעים המוכנים לבא בלילה יותר , שהצילו ממאורעות המזומנות בשינה"ה על "ועוד מוסיפים בברכה זו לתת הודאה להקב

  .-כלשון המנורת המאור–" ושהחליף כחו, מביום

וממילא האמירה תהיה מתוך המצב , צריך התבוננות שתביאהו להכרה בזהאלא , אמנם כל זה אינו ענין של אמירה גרידא

  ".שתחדש בלבו אהבת הבורא יתברך"

        תיקנו תפילהתיקנו תפילהתיקנו תפילהתיקנו תפילהוכנגדם וכנגדם וכנגדם וכנגדם     ....כל קיום הכלל ישראל הוא בזכות הקרבנותכל קיום הכלל ישראל הוא בזכות הקרבנותכל קיום הכלל ישראל הוא בזכות הקרבנותכל קיום הכלל ישראל הוא בזכות הקרבנות

א אמר רב אסי אלמל] 'ז ב"ה תענית כ"וכ', א ב"ל[ואיתא במגילה . תפילות כנגד תמידין תקנום] ו"בברכות כ[ל "והנה אחז

בריתי כולל תורה וכולל את [, "מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי

אלוקים במה אדע כי ' וכתיב ויאמר ה, ]ועל זה מייתי קרא מהתם, ברית בית הבתרים, ה עם אברהם"הכריתת ברית שעשה הקב

אמר לו , ו ישראל חוטאים לפניך ועתה עושה להם כדור המבול וכדור ההפלגה" חע שמא"ה רבש"אמר אברהם לפני הקב, אירשנה

בזמן , ע תינח בזמן שבית המקדש קיים"אמר לפניו רבש', אמר לו קחה לי עגלה משולשת וגו, ע במה אדע"אמר לפניו רבש, לאו

וראים בהם מעלה אני עליהם כאילו אמר לו כבר תיקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שק, שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם

הנה לנו אין השגה והבנה בעניני הקרבנות אך כבר מדורות הראשונים של . מקריבין לפני קרבן ומוחל להם על כל עונותיהם

ר "פר שהקריב אדה] 'א' ח[ז "כדאמרו בע' אדם הראשון השיג מדעתו הענין להביא קרבן לה, בריאת העולם מצאנו שהקריבו קרבן

ה "ל שהקב"ולמדנו בדבריהם ז, וכן קין והבל השיגו מדעתם את ההשגה העליונה של הקרבת הקרבנות,  היתה לו במצחו'קרן א

וכל קיום האומה אף בזמן הזה הוא בזכות התחליף שיש לנו , ברוב רחמיו וחסדיו הגדולים נתן דבר שיהיה במקום הקרבנות

  ].ח בענין זה"א עמוד ר"ויעויין עוד אמרי דעת ח. [נגד הקרבנותואף כל עיקר תקנת התפילה היה כ. שהוא כמו הקרבנות

אבהו מי משלם אותם פרים שהיינו מקריבים לפניך ' אמר ר, פ ונשלמה פרים שפתינו"דרשו עה] ילקוט הושע תקלג[ל "ואמרו חז

אומרים בתפילה כשמתבוננים ומתעמקים מה , אמנם בודאי שרק כשהתפילה נאמרת בעבודת הלב.  שפתיים שאנו מתפללים

  .אז אפשר להעלות את ערך התפילה שתהא כערך הקרבנות, ומשיבים הדברים אל הלב

        בשימת לב קונים את יסודות האמונהבשימת לב קונים את יסודות האמונהבשימת לב קונים את יסודות האמונהבשימת לב קונים את יסודות האמונהכשמתפללים כשמתפללים כשמתפללים כשמתפללים 

שהוא הבורא שברא את העולם , האחד לדעת גדלות הבורא בעולמו, תפילה כוללת הרבה חלקים וכמו שהתחלנו בתחילת דברינו

מאחר וברכה זו כוללת כל עניני יסוד , "ברוך שאמר"זו הסיבה שמתחילים את פסוקי דזמרה בברכת ו, והוא המקיים את העולם

כל הגזירות הנוראות " ברוך גוזר ומקיים", שזהו יסוד האמונה שכל הבריאה כולה מעשה השם, "ברוך עושה בראשית", האמונה

ת הנוראות הרי הכל הוא ברחמים שכל הנהגתו ברחמיו עם כל הגזירו" ברוך מרחם על הבריות", ה"ששומעים ורואים הכל מהקב

וכך כל הדברים שנזכרו שם הוא להשריש , ואף שאין לנו השגה והבנה באיזה מידה ובאיזה חשבון מתנהל העולם, על בריותיו

  .וזוהי ההקדמה לפסוקי דזמרה, בלבנו את האמונה

זה מעורר ומכניס רוח חיים , מילה מהם אם נשים לב בהבאים פרקי התהילים שכל מילה ו, ה"ואחר שיודעים את גדלות הקב

ובין פסוקים של , ה"וכן הוא בפסוקים רחמי הקב,  אך כן הוא בפסוקים שאומרים את גדלות השם,קשה לפרט הכל-, בלב ובנפש

לבקש , ה על השגת התורה"לבקש מהקב, ש ברכת אהבה רבה"כ מגיעים לברכת יוצר וברכת קר"ואח.  תחנונים ובקשה

כ קבלת עול מלכות "ואח,   בקשת רחמים ותחנונים להצלחה בתורה, "אהבה גדולה ויתרה חמלת עלינו"בהשתפכות הנפש 

ששמעתי מפי תלמידי בית התלמוד דקלם " עזרת"כ תפילת "ואח,  וביסוד האמונה של  יציאת מצרים, שמים על ידי קריאת שמע

כי יש בה את יסוד האמונה , היתה נאמרת מילה במילה כל הציבור יחדיוו, שבבית המדרש בקלם היתה תפילה זו עבודה מיוחדת

ושמעתי , ל בעת תפילתו"וזכורני שעמדתי פעם סמוך למקומו של אחד מגדולי בעלי המוסר זצ.  ['ביציאת מצרים ובהשגחתו ית

ועוד יש בתפילה ].    בקולוכל תפילתו איך היה מוציא כל מילה ומילה בבירור בקול שהיו שומעים ממש את פירושה של המילה

אם , על כל נשימה ונשימה, אני צריך לבקש על החיים, את חלק הבקשות שכפי שדיברנו צריך לבקש מתוך הרגשה שאין לי כל

וכן על כל , ואני צריך לבקש על בריאות ועל פרנסה ועל דעה, ל"ה של החיים מיד יהפוך לדומם ר"ו יפסק לרגע הנתינה מן הקב"ח

, אז בודאי שהתפילה יכולה להיות חשובה כקרבנות, ובאמונה כזו, אם מתפללים באופן כזה,   צרכים לאדם בחייםהדברים הנ

כשהתפילה היא עבודת הלב  , ]'י ויקרא א"כפירש[שאמרתי ונעשה רצוני ',  הרי ערך הקרבן הוא בכך שמעלה ריח ניחוח אשה לה

  .ת"ובתפילתו נתקיים בה רצון השי,  האדםת שהרי זוהי העבודה הנרצית מן"הרי נעשה רצון השי

  ]ם"פרשת וישב תדש' ח ויום ד"פרשת וירא תשל' י שיחות שנאמרו בהיכל הישיבה יום ד"נערך עפ[

  

  



  עשה רבמ
  קצת הנהגות ועובדות ממה שעולה כעת בזיכרון

כסלו אנו מביאים בזה '  י60צ ה "רת היאוכעת לק" כבר כתבנו בגליונות משנים שעברו עובדות מרבינו על רבו הגדול מרן בעל האבן האזל

  .ספר על רבינו הנמצא בשלבי עריכהמה" ז"בצל האר"פרק כמה קטעים מתוך ה

  "תורה שלימה בקשר וביחס של רב לתלמידיו"

סבלנות והכח לרדת ממרומי התבטאה בענוה וה" - אמר רבינו -" העילוישקייט שלו". 'עילוי'ין כ'בלומדו בישיבת וולוז, רבי איסר זלמן נודע עוד בבחרותו
  !".גדלותו אל התלמידים

בסבלנות יוצאת . דבריו נאמרו בניחותא בשקט ובשלוה.  וכל אחד ואחד שרק נכנס לביתו חש בזאת-הוא היה מקרב כל תלמיד באופן יוצא מגדר הרגיל 

באיזו אהבה , יעור היה מעיר איזו הערה נכונהכאשר אחד מהמשתתפים בש. מגדר הרגיל היה מקשיב לדבריו של כל אחד מן המשתתפים בשיעורו

הוא אמר דבר , הרי פלוני אומר טוב: "ולא חדל לאורך כל השיעור לחזור על היסוד ולהדגיש באהבה שאין לה גבול, וחביבות היה מתייחס לדברים

  ...". אמת

ורבי .  תוך כדי השיעור הערה אשר הוסיפה להבנת הסוגיאהעיר, בתקופה שהיה מגיע לשמוע את שיעוריו במסכת גיטין, ומעשה היה בדידו של רבינו

וגם לאחר , "טוב אמרת, טוב אמרת"ושוב חזר ואמר במשך השיעור , "דבריך אכן מאירים את הסוגיא, אתה הרי אומר טוב: "איסר זלמן כדרכו הגיב

ההסבר שאמרת היה טוב , אמרת טוב, אמרת טוב" ואמר חזר על דבריו, הלך אחריהם ולווה אותם אל הדלת כדרכו תמיד, כאשר נפנו לצאת, השיעור

  ".מאוד

  :  שהיה רגיל לספרו בעילום שמו-עוד היה בדידו של רבינו 

, ה רבי איסר זלמן בעניני קדשים'הוא שוחח עם הרב... אלא שהיה זקוק לעוד מילה טובה שתעודדו להבנות ולצמוח, היה בינינו בחור חשוב שלמד מצויין

  !"הלא מדבר אתה כמו רבי ברוך בער בקדשים! אה: "ה'רבולפתע אמר לו ה

הוסיפה לאותו , הנעימה שבה נאמרו הדברים): "כאמור מבלי לגלות כי בו עצמו מדובר(וסיים רבינו ותיאר את ההשפעה העצומה שהיתה לדברים הללו 

  !"נשמה ורוח, בחור

הביאי : "אשר קרא לרבנית ואמר לה,  אמר סברא שמצאה חן בעיני רבי איסר זלמןובתוך דבריו, ה'ששוחח עם הרב, ושוב היה מעשה כיוצא בזה ברבינו

  !"ינער אמר סברא טובה'הוולוז! משקה

  "...בחור"בהשמטת זהות אותו , היה רבינו רגיל לספר בהצטנעות, וגם מעשה זה

תה פיקחות מיוחדת להרגיש מתי ואיך לקרב את כי לרבי איסר זלמן הי, העיר אחד מבני המשפחה, באחת ההזדמנויות כשסיפר רבינו סיפור זה

  .התלמידים

אלא היתה זו סייעתא דשמיא מיוחדת לכוון את השעה ואת האופן לקרב , אולם אני אינני סובר כך, מיוחדת' פיקחות'אתה רואה זאת כ: הגיב על כך רבינו

 אכן מסייעים בידו מן השמים שבכל מעשה ודיבור שלו יהיו אזי, כי מי שמחפש תמיד בכל מעשה ומעשה שלו סייעתא דשמיא. ולומר דברי עידוד

  !ה' וזה היה הרב-תוצאות גדולות 

  העמידו על רגליו

  . לא לחינם התבטא רבינו על מורו ורבו זה כי הוא זה שהעמידו על רגליו

 את שמחתו על אותו קשר ושייכות עתיק רבינוביטא  ,מורו ורבו רבי איסר זלמן עם נינת ,בן בנו רבי אברהם יצחק, בשמחת שבע ברכות לנכד רבינוהיה זה 

  :יומין שנתחדש והתחזק זה עתה

העמיד אותי על הרגליים ,  איסר זלמןבי רה'הרב,  הקירוב הגדול שהיה לי מהרבי שלי,רוך השםשב, ה"ולהבין את ההודאה להקבלהכיר לדעת עלי 

  !ממשלחיים 

 רבי ה' לקבל תורה מהרבאבל ללכת,  הוא אמר לי שאמנם אני אלמד בישיבת חברון,ימן רבי שלמה היה'כשנסעתי לארץ ישראל ונפרדתי מהרב

   .ה נתן לי דעה לקיים את אותו הכיוון ואותו הלימוד" שהקברוך השםוב, איסר זלמן

  ...עצותיו כך השתדלתי לקבל את , השתדלתי לקבל תורה מהרבי שלי,רוך השםוכמו שב

 לו זה שעשועים ממש הייחוס הגדול שזכינו. עכשיו מאותו השורש של שרשרת הזהב של גאוני עולםה שלא התרחקתי "זכיתי להודות להקב

  ...בית שיהיה ניכר שאין בו שום דבר חוץ מתורה, כך צריך להראות הבית שיהיה בנוי בתורה. ..בנישואין לו

  : ' החייםבדרך עץ '-ות חייו של רבי איסר זלמן מתומצת ומקופל בחתימת רבינו את מכתבו לספר תולד, פרק חיים נפלא זה בחיי רבינו

   ,נאום                                                           

   ,שהתאבק בעפר רגליו

  ,והעמיד אותי בטובתו ורוחו לעזרני

  בני ברק, מיכל יהודה ליפקוביץ        



  הוראות והדרכות

מ שך "ח יצאה ההוראה ממרן הגרא"בחודש אייר תשנ" 57 את המקור לדברים שכתבתי בגליון כמה פעמים ביקשו ממני להביא

ל ובענין "ל פנו אז לכל גדולי התורה להצטרף לקריאת מרן זצ"בני ביתו של מרן זצ, ל שממיטת חליו קרא למסור את הנפש בענין גיוס בני ישיבות"זצ

אלא כתב מכתב נפרד , ל שצריך למסור את הנפש"מ שך זצ"ל לא חפץ להצטרף לנוסח של מרן הגרא"ש אלישיב זצ"מרן הגרי, זה נחלקו הדעות

רבינו עם שאר גדולי התורה וראשי הישיבות הצטרפו ).  ח"סיון תשנ' המכתב פורסם ביתד נאמן ד(א "ל שליט"אליו הצטרף מרן הגראי, בנוסח אחר

  ".ל"מ שך זצ"לקריאתו של מרן הגרא

ל אינם "מ שך זצ"ראה שגם גדולי התורה במכתבם לאחר ציטוט דברי מרן הגראיש לציין שהמדייק י. הנה להלן תצלומי המקור ככתבו וכלשונו

מ שך "וכפי הידוע שמרן הגרא. נ"א אין בו ענין מסי"ש וואזנר שליט"וכן הנוסח שכתב מרן הגר. כופלים את דבריו אלא באים בנוסח אחר יותר מתון

ואולי מחמת כן כיון שהדברים שנמסרו , דיבר על כך שנצטרך לעזוב את הארץאלא , נ"ל בעודו בבריאותו כשדיבר ברבים לא אמר נוסח של מסי"זצ

היה קשה להסתמך בדבר כל כך חמור על עדויות בעל פה מבלי שיוכלו לשמוע את הדברים מפורשים , שנים' בשמו היה לאחר שהיה ספון בביתו ג

  .ל"יוצאים מפי ריש גלותא מרן זצ
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 êéøöúåáéùéä éðá ñåéâ úøéæâ ãâð ùôðä øåñîì  
äàçî  

למסור  וצריך – תדעו שאיסור גמור ללכת לצבא ,רבותי

כי , אבא צריך לשמור ולהשגיח על ילדיוכל . הנפש על זה

  .איסור גמור לשלוח את בניו לצבא

שאסור לשלוח הילדים , בשמי ובשם כולםתפרסמו 

לי כח לדבר יותר אין . להרשות להם לקחת ואין –לצבא 

  .התפרסמו בשמי בכל מקום וצריכים לצאת במחא

               ) íåæéì úåðåéñðä úåá÷òá åúéá éàá éðôì øîàð

ðùú øééà úåáéùéä éðá ñåéâ úøéæâ"ç(  

*  

  הצטרפו כל גדולי התורה  א"לקריאתו של מרן שליט

  לארץ-וראשי ישיבות בארץ ובחוץ

  

  ד"בס

 י"בדבר המזימה לעקירת תורה מישראל ע

ובעקבות בקשת זקן , גיוס בחורי ישיבות

להצטרף לקול  א"ראשי הישיבות מרן שליט

  -זעקתו ומחאתו

שלימוד התורה של בני הישיבות בוודאי 

שתורתם אומנותם הוא מעמודי התורה 

והמזימה לגייסם היא עקירת , והדת

התורה ואין שום מקום למשא ומתן או 

  .לפשרות כל שהם בנושא זה

  אהרן יהודה לייב שטינמן    שלום אלישיביוסף 

  

  

  

  ד"בס

  א"קריאתו של ראש גולת אריאל מרן שליטלאור 
  .הגזירה הנוראה והאיום על דלתי הישיבות בית חיינועל 

כי הוא דבר , ראש הישיבה בדבריו קרא שיצטרפו כל חכמי ותופשי התורהומרן 
כי בסגירת הישיבות אין ,  צרה היא ליעקבועת . שצריך למסור הנפש על זה

  ,לכן אנו מצטרפים כיהודה ועוד לקרא, כלל ישראל ו"ח
  .להעלות על הדעת ולאפשר לבצע מזימה זושאין 

  שמואל אויערבך       זלמן רוטברג     חיים פנחס שיינברג      זלזניק . זאברהם      שמואל שפיראמשה 

  חיים קניבסקי    ניסים קרליץ      מיכל יהודה ליפקוביץ      שמחה זיסקינד ברוידא       מרקוביץ  צבי 

  ל"מצטרף להנ א"ג  מאיר צבי ברגמן   שלמה וולבה   חיים שאול קרליץ   יהודה שפירא    רוזנברג  ברוך 

  ציון אבא שאולבן                                                               

  הדברים חמורים מאוד הריני מצטרףהיות 

  א"הגאון זקן הדור שליטלקריאת 

  ח"באה ז"וע

  'המצפה לישועת ה

  הלוי ואזנרמואל ש

  סדר קבלתן פ"החתימות עסדר 
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